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 الشعارواإلهداء

 الشعار:

 ومااللذاتإالبعدالتعب

“tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah” 

 

 اإلهداء:

أهديتهذهالرسالةإلى:

أنتكونناجحةفضيلةالوالديناملحبوبيناملحترميناللذينيدعوان .1

همارحمهماكماربيانيصغيرا".
ّ
 "الل

بجامعة .2 العربية اللغة تعليم بشعبة املحترمين واألساتذة األساتذ

 سونانغونونججاتياإلسالميةالحكوميةباندونج.

3.  في املحبوبين العربيةأصدقائي اللغة تعليم شعبة في  "مزايا" مرحلة

 م.2016سنة

 معهدالفقيهالثانيشيبيرواباندونج.فيأصدقائياملحبوبين .4

 جرةفاطمةالزهراءحفيأخواتياملحبوبات .5
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 سيرة حياة الكاتبة

 

 

 :زاهرعينقلبي االسمالكامل

ماريس3:باندونج،مكانالوالدةوتاريخها

1999

:عيس ىأنصارياسمالوالد

.س.فد.إ

:عاطيةمنورة.س.فد.إاسمالوالدة

 الكاتبة سيرتها الدراسية كما يلي :وقد تمت 

 -2004،سنةاإلسالميةباندوعمدرسةتربيةاإلسالماالبتدائية .1

 م2010

األولى .2 الحكومية املتوسطة غاروتمدرسة سنةليمباعان ،

 م2010-2013

شيياميش، .3 الحكومية اإلسالمية العالية السالم دار مدرسة

 م2016-2013سنة

4.  اللغة تعليم بجامعةشعبة والتعليم التربية بكلية العربية

سنة باندونج، الحكومية اإلسالمية جاتى غونونج سونان

 م2016-2020

 والتربية األهلية هي :

1.  سنة غاروت، ليمباعان كودانج السبعة قراءة -2010معهد

 م2013

 م2013-2016،سنةمعهددارالسالمشيياميش .2



 

 ج
 

 م2017-2016العربيةشيبيروا،سنةمعهداللغة .3

 م2018–2017معهداملرضيةشيلنجي،سنة .4

 م2020-2018معهدالفقيهالثانيشيبيروا،سنة .5
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 تقديرالشكر و ال

الحمددداالددذيفضددلاإلنسددانبالعقددلوزينددهبالقدددرةع ددىالتفريدد 

أنبددددينالحدددد والباطددددل.أشددددهدأنالإلددددهإالهوحدددددهالشددددري لدددده،وأشددددهد

 محمداعبدهورسوله،وبعد.

هذه كتابة إتمام في كذل وجدتالكاتبة مشكلة، فإنلكلش يء

الرسالةمشكالت.فبعنايةهوفضلهقدأتمتكتابةهذهالرسالةتحت

( في تعليم القراءة tstsتطبيق نموذج التعليم التعاوني بنوع )" املوضوع

لترقية تحصيل التالميذ الدراس ي فيها تالميذ" ع ى التجربة شبه )دراسة

العالية الهداية بمدرسة والثاني األول الطبيعية العلوم لقسم العاشر الصف

 .اإلسالميةشيكنشونج(

النهائية املناقشة لالشتراكفي الشروطالالزمة من الرسالة وهذه

بكلية العربية اللغة تعليم شعبة في الجامعية الشهادة ع ى للحصول

والت الحكوميةالتربية اإلسالمية جاتي غونونج سونان بجامعة عليم

باندونج.

 فتقدمالكاتبةجزيلالشكرملنقدساهمفيإتمامهذهالرسالة،وهم:

1.  الدكتور املكرم التربيةأأنحسنةفضيلة بكلية عميد املاجستير،

بجامعة الحكوميةوالتعليم اإلسالمية جاتي غونونج سونان

 باندونج.

املاجستير،رئيسقسمتعليمنانانجقاسمالدكتورفضيلةاملكرم .2

اللغةبكليةالتربيةوالتعليمبجامعةسونانغونونججاتياإلسالمية

 .الحكوميةباندونج



 

 ه
 

3.  الدكتور املكرم الدينفضيلة رئيسشعبةديديهوحي املاجستير،

تعليماللغةالعربيةبكليةالتربيةوالتعليمبجامعةسونانغونونج

 إلسالميةالحكوميةباندونج،جاتيا

وهواملشرفاألول،املاجستيرنانانجقاسمالدكتور فضيلةاملكرم .4

 الذيقدبذلجهدهبالتوجيهاتواإلرشاداتفىإتمامهذهالرسالة.

الثانيةاملشرفيوه،املاجستيرلينامرليناةالدكتورةفضيلةاملكرم .5

 هذهالرسالة.يقدأعطاهااملساعداتواإلرشاداتإلتمامتال

بكلية .6 العربية اللغة تعليم لشعبة واملحاضرات املحاضرين جميع

التربيةوالتعليمبجامعةسونانغونونججاتياإلسالميةالحكومية

أنواعالعلومواملعارفالنافعةطولأربع باندونجالذينقدأعطوا

 سنوات.

دوسالدكتةرن،الهدايةالعاليةاإلسالميةشيكنشونجمديرمدرسة .7

 أحمددهالناملاجستير

ةمدرس -1 مدرسة في العربية العاليةاللغة اإلسالميةالهداية

 .،س.فد.أعاطيةمنورة،شيكنشونج

2-  االتالميذ فصل والثانيفي األول الطبيعية العلوم لقسم لعاشر

 الذياشتركوافيهذالبحث.

مضدّعفاوأخيرا،عس ىأنينفعهداهههدذهالرسدالةوأنيجدزجهمجدزاءحسدنا

ع ىحسناتهم.وع ىهنتوكلونستعينفإنهنعماملولىونعمالنصير.



 م2020إبريل9باندونج،
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